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Nyheter i korthet 
Välkommen på årsmöte 
Nu kan vi äntligen ha årsmöte och träffas fysiskt igen.  
Du är välkommen till Hässelby strands kyrka  

torsdagen den 23 februari kl 18.30 – 21 

Se bifogad kallelse. Handlingarna kommer via epost 
senast 8 dagar innan årsmötet. 

Nu kan din röst bli hörd därför är det viktigt att du som 
medlem kommer. Samtidigt kan du passa på att träffa 
dina båtgrannar. 
Du som är ny i klubben från 2022 bör komma för att bli 
invald till ordinarie medlem. 

Vi bifogar ett röstkort/fullmakt så du som 
båtplatsmedlem kan ge fullmakt till 
familjemedlem/delägarmedlem eller till annan medlem 
om du ej själv kan närvara. 
 
Klubben bjuder på landgång och det innebär att du  
måste anmäla dig senast den 13 februari så vi har  
rätt antal landgångar. 

 https://simplesignup.se/private_event/200967/17bea124f3 

 
Bild från tidigare årsmöte 

Arbetspass under VIP öppning 
Vi behöver två stycken som genomför sitt arbetspass 
under VIP-öppningen kl 9.30 -13 för att fixa kaffe och grilla 
korv. Anmäl dig i Bas-k 

 

Hej alla medlemmar nu så är det snart dags 
med att få våra båtar i sjön.  

VI saknar medlemmar som kan ställa upp 
som styrelse- och funktionärer. Vill du vara 
med och forma klubben så hör av dig till 
Morgan eller undertecknad. 

I år kan vi återigen välkomna till VIP öppning.   
Det ska bli kul att träffa er medlemmar som vi 
inte har kunnat umgås med på länge. 

Flera medlemmar har ställt upp utanför sina 
arbetspass och gjort olika uppdrag, tack till alla 
er!  
Välkomna till en ny båtsäsong! 
Camilla 
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Ordförande har ordet 

VIP öppning 12 mars kl 10 - 13 
Söndagen den 12 mars klockan 10 – 13 är det 
VIP öppning i hamnen. Under den kan du boka in 
ditt vakt- och arbetspass. Först i kön väljer 
datum först. Nummerlappar delas ut från 
klockan 9.30. 

På arbetspassen sköter vi vår gemensamma 
egendom som hamnen och klubbholmen. Allt 
måste underhållas varje år för att inte blir 
förstört. Du får gärna sätta upp dig på flera 
arbetspass om du har möjlighet. 

För medlemmar som har flexibel tid och inte 
arbetar på vardag eller är pensionär ber vi att 
inte boka vaktpass på helgerna. Det beror på att 
många som arbetar på vardagar önskar kunna gå 
vakt på helgerna. 

Under kötiden så grillar vi lite korv.  

Välkommen!    
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